La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de maig de 2017 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 15 DE MAIG DE 2017
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes
de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
Carme Benito Gómez, regidora
Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel
Ripoll i Puertas.
Absents/excusats:
-

Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
CULTURA
2. Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb la
Comissió de Reis 2017.

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el
pressupost general per a l’exercici 2017 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma
expressa en l’estat de despeses del pressupost.
Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat Associació
de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per import de 6.000,00 € (sis mil euros),
per al desenvolupament de la cavalcada de Reis de l’any 2017 i per a la coordinació i
preparació de les carrosses per a la cavalcada de Reis de l’any 2018.
D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l’Associació
de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per import de 6.000 €, destinada a
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que
desenvoluparan al llarg de l’any 2017.
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb l’entitat l’Associació de Comissió de Reis de Corbera de
Llobregat, per al desenvolupament de la cavalcada de Reis de l’any 2017 i per a la
coordinació i preparació de les carrosses per a la cavalcada de Reis de l’any 2018.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació de Comissió de Reis de
Corbera de Llobregat, amb NIF: G-66107269, per import de 6.000 €, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal.
QUART. Procedir al pagament d'una bestreta del 70 % de la subvenció concedida
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.
CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

1. De la notificació de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Pallejà en
sessió de data 6 d’abril de 2017 (ENTRA-2017-3522), pel qual s’aprova l’adhesió de
l’Ajuntament de Pallejà al Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del
Baix Llobregat.
2. De la notificació de l’acord de la Junta de Govern de l’AMB en sessió de data 25
d’abril de 2017 (ENTRA-2017-2150), per restar assabentat de l’acord del Consell
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3. Donar compte de resolucions d’especial interès.
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d’Administració de l’IMPSOL que aprova la posada en marxa del Programa d’habitatge
assequible AMB-IMPSOL.
4. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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